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Etterarbeid, lærer 

Vannrakett med fallskjerm (8.-10. trinn) 

Powerpoint-presentasjon 
 

PowerPoint-presentasjonen viser stegene i utskytning, samt hvordan man kan regne ut 

høyden til rakettene.  

Oppskyting og utprøving av raketten 

1. Oppskytning  
Skyt opp rakettene og dokumenter hvor høyt de går med ulikt trykk og ulik vannmengde. 

Forsøk å finne den beste kombinasjonen av trykk og vannmengde. 

Når dere skyter dem opp, må dere passe på at dere tar vare på sikkerheten.  
1. Det er ikke noe du ønsker å få i ansiktet, så alle må stå i flere meters avstand når den 

skal skytes ut.  
2. Se til at rampen ikke kan velte, 
3. Se til at fallskjermmekanismen løser ut som den skal. Dere sjekker det ved å slippe ut 

vindflappen og sjekke at tuppen da trekkes av raketten slik at fallskjermen sendes ut. 
Hvis dette ikke skjer, skal ikke raketten skytes ut før feilen er funnet, utbedret og en 
ny test viser at det virker. 

4. Unngå sterk vind 
5. Ha god plass. En fotballbane er god nok plass. 
6. Forsiktig med trær. Det er lett for at fallskjermene henger seg opp i trærne, og da blir 

det lett fristende å klatre for langt ut på greinene for å få den ned. 
 

Vær vitenskapelige i arbeidet med raketten. Gjør notater under veis hvor dere noterer trykk, 

vannmengde, ytre forhold som påvirker resultatet og en beregning på hvor høyt raketten 

gikk. 

Ved å bruke foto kombinert med målestav er det utrolig mye tilgjengelig matematikk som blir 

benyttet. Pytagoras, forholdstall / målestokk og generell forståelse for anvendelsen av denne 

kunnskapen. 

Ved å drøfte hvordan slike beregninger kan gjøres og hvilke feilkilder som fins, samt hvordan 

en kan få bort disse, vil en legge grunnen for betydelig bedre forståelse i matematikk. 

 

2. Videre utvikling av opplegget 
Her er det muligheter til å anvende rakettene som redskaper for andre prosjekter i teknologi. 

 Hva kan dere skyte opp?  

 Klarer dere å ta film fra raketten?  

 Kan dere måle lufttrykk, temperatur, krefter på ferden?  


